Beställningsinformation
Trio Elisse® våtservett
30 st, 3ml/st
Artikelnr – TR203
Varunr – 73 63 01

Trio Elisse® spray 50ml
Artikelnr – TR204
Varunr – 73 63 21

Produkterna ingår i
högkostnadskyddet!
Beställ GRATIS PROVER från:

CAPERO MEDICAL AB
Furugatan 14
234 41 LOMMA
040-41 07 13
info@capero.se

Hudskydd – silikon

capero.se

Skyddar och avlastar/lindrar röd och
irriterad hud. Minskar klåda.

M.0061

Besök oss gärna på Facebook!

trusted results in ostomy

• S
 kyddar huden från skadlig påverkan
av häftämnen & kroppsvätskor
• Avlastar/lindrar röd & irriterad hud

Elisse® – hudskydd
Hudskydd i silikon.
Ibland kan huden behöva lite hjälp...
Huden är vårt största organ och den ger oss vanligtvis
ett utmärkt skydd. Men för många kan det vara en daglig
utmaning att hålla huden intakt. Trio Elisse® är noga
framtagen med hjälp av den senaste silikon-teknologin
för att skydda huden och förebygga skador som kan
orsakas av häftämnen och kroppsvätskor. Framtidens
hudskydd av silikon har anlänt!

• Minskar klåda
• S
 vider inte, inte heller på irriterad hud
• T
 orkar snabbt, applicera nästa
bandage inom några sekunder
• Kan sprayas i valfri vinkel
• Orsakar inte lagring på huden
• Ingen risk för stopp i munstycket
• Innehåller inga cykliska silikoner
• F
 ungerar utmärkt för att ta
bort häftrester.

Stomivård – bandage
Trio Elisse® har en allergifri och lugnande formulering
som skapar ett tåligt skydd mellan hud & bandage
som låter huden andas. Den unika och innovativa
formuleringen hos Trio Elisse® lugnar röd och irriterad
hud och minskar klåda. Trio Elisse® orsakar ingen
lagring av produkten på huden. Använd vid varje
bandagebyte, du kommer att känna skillnad!
Sårvård – förband & tejp
Huden kring ett sår kan bli irriterad och ömtålig.
Trio Elisse® skyddar huden från skadlig påverkan
av häftämnen, kroppsvätskor och enzymer.

Skyddar och avlastar röd och
irriterad hud. Minskar klåda.

Beställ GRATIS PROVER på www.capero.se

